آرزوهای ویکتور هوگو برای شما:
ٍ پس اس تٌْائیتً ،فزت اس مسی ًیابی.
آرسٍهٌذم مِ ایٌگًَِ پیص ًیایذ ،اها اگز پیص آهذ،
بذاًی چگًَِ بِ دٍر اس ًااهیذی سًذگی مٌی.
بزایت ّوچٌاى آرسٍ دارم دٍستاًی داضتِ باضی،
اس جولِ دٍستاى بذ ٍ ًاپایذار،
بزخی ًادٍست ٍ ،بزخی دٍستذار
مِ دست من ینی در هیاًطاى
بی تزدیذ هَرد اعتوادت باضذ.
ٍ چَى سًذگی بذیي گًَِ است،
بزایت آرسٍهٌذم مِ دضوي ًیش داضتِ باضی،
ًِ من ٍ ًِ سیاد ،درست بِ اًذاسُ،
تا گاّی باٍرّایت را هَرد پزسص قزار دّذ،
مِ دست من ینی اس آًْا اعتزاضص بِ حق باضذ،
تا مِ سیادُ بِ خَدت غزُّ ًطَی.
ٍ ًیش آرسٍهٌذم هفیذِ فایذُ باضی
ًِ خیلی غیزضزٍری،
تا در لحظات سخت
ٍقتی دیگز چیشی باقی ًواًذُ است
ّویي هفیذ بَدى مافی باضذ تا تَ را سزِ پا ًگْذارد.
ّوچٌیي ،بزایت آرسٍهٌذم صبَر باضی
ًِ با مساًی مِ اضتباّات مَچل هینٌٌذ
چَى ایي مارِ سادُ ای است،

بلنِ با مساًی مِ اضتباّات بشره ٍ جبزاى ًاپذیز هینٌٌذ
ٍ با ماربزدِ درست صبَری ات بزای دیگزاى ًوًَِ ضَی.
ٍ اهیذٍام اگز جَاى مِ ّستی
خیلی بِ تعجیل ،رسیذُ ًطَی
ٍ اگز رسیذُ ای ،بِ جَاى ًوائی اصزار ًَرسی
ٍ اگز پیزی ،تسلین ًااهیذی ًطَی
چزا مِ ّز سٌّی خَضی ٍ ًاخَضی خَدش را دارد
ٍ السم است بگذارین در ها جزیاى یابٌذ.
اهیذٍارم حیَاًی را ًَاسش مٌی
بِ پزًذُ ای داًِ بذّی ٍ ،بِ آٍاس یل سَْزُ گَش مٌی
ٍقتی مِ آٍای سحزگاّیص را سز هی دّذ.
چزا مِ بِ ایي طزیق
احساس سیبائی خَاّی یافت ،بِ رایگاى.
اهیذٍارم مِ داًِ ای ّن بز خاك بفطاًی
ّزچٌذ خُزد بَدُ باضذ
ٍ با رٍئیذًص ّوزاُ ضَی
تا دریابی چقذر سًذگی در یل درخت ٍجَد دارد..
بعالٍُ ،آرسٍهٌذم پَل داضتِ باضی
سیزا در عول بِ آى ًیاسهٌذی
ٍ بزای ایٌنِ سالی یل بار
پَلت را جلَ رٍیت بگذاری ٍ بگَئی :ایي هالِ هي است.
فقط بزای ایٌنِ رٍضي مٌی مذاهتاى اربابِ دیگزی است!
ٍ در پایاى ،اگز هزد باضی ،آرسٍهٌذم سى خَبی داضتِ باضی

ٍ اگز سًی ،ضَّز خَبی داضتِ باضی
مِ اگز فزدا خستِ باضیذ ،یا پس فزدا ضادهاى
باس ّن اس عطق حزف بزاًیذ تا اس ًَ بیاغاسیذ.
اگز ّوِ ی ایٌْا مِ گفتن فزاّن ضذ
دیگز چیشی ًذارم بزایت آرسٍ مٌن.
اٍل اس ّوِ بزایت آرسٍهٌذم مِ عاضق ضَی،
ٍ اگز ّستی ،مسی ّن بِ تَ عطق بَرسد،
ٍ اگز ایٌگًَِ ًیست ،تٌْائیت مَتاُ باضذ،

